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رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

پشت پرده پیشروی سریع طالبان
سقوط بهت آور قریب به  20مرکز استان در کمتر
از سه روز به دست طالبان ،سریال پیشروی های
عجیب و سریع طالبان را تکمیل کرد .قندهار،
غزنی و هرات ،مهم ترین شهرهایی هستند که
طی چند روز گذشته به تصرف طالبان در آمده
اند .برای فهم وضعیت کنونی افغانستان ،توجه
به نکات زیر ضروری است:
 .۱وجه مشترک تصرفات اخیر طالبان این است
که آن ها تقریبا بر هیچ شهری از طریق جنگ،
مسلط نشده اند .تقریب ًا تمام مناطقی که طی
دو ماه گذشته به تصرف طالبان درآمــده ،بدون
جنگ و درگیری و گاه بدون آن که خود طالبان
خواسته باشند ،در اختیار آن ها قــرار گرفته و
برعکس در مناطقی که مقاومتی در برابر آن ها
روی داده (مناطقی همچون بلخاب ،چهارکنت،
خنجان ،پاتو و )...طالبان حتی با استفاده تمام
توان نظامی خود نیز نتوانسته اند آن مناطق را
تصرف کنند.
 .۲از ابتدای پیشروی های عجیب و گسترده
طالبان ،این شائبه ایجاد شده بود که تصرف
سریع و بدون جنگ مناطق توسط طالبان ،برنامه
ریزی شده و مطابق با توافقی پنهانی میان دولت
افغانستان و طالبان اســت ،اما استدالل های
زیادی صورت میگرفت تا ثابت شود که دولت
افغانستان ،معامله پشت پرده ای برای واگذاری
مناطق به طالبان ندارد و اصو ًال منطقی نیست که
دولتی ،به دست خود ،امکانات و جغرافیای خود
را به دشمن واگذار کند.
 .۳اما برخی کارشناسان معتقدند ،اتفاقات چند

روز گذشته ،باعث شده که گمانه تبانی دولت
افغانستان (یا حداقل حلقه ای تاثیرگذار در داخل
حکومت) با طالبان بر سر تحویل دادن مناطق و
امکانات به آن ها ،به یک مسئله قطعی و غیرقابل
تردید مبدل شود .هرات در شرایطی سقوط کرد
که اسماعیل خان به لحاظ نظامی دست باالتری
در جنگ داشت و انگیزه الزم برای درهم کوبیدن
طالبان نیز برایش موجود بود .سقوط بدون جنگ
هرات و تسلیم شدن اسماعیل خان به طالبان در
چنین شرایطی ،گویای این است که وضعیت
نظامی ،موجب سقوط شهرها نمی شود بلکه
مناطق بر اساس نوعی معامله و توافق در اختیار
طالبان قرار میگیرند .مشابه آن چه در هرات
روی داد ،به طور همزمان در قندهار نیز اتفاق
افتاد و ساعاتی پیش از آن هم در شهر غزنی ،عالوه
بر این که طالبان بدون درگیری کنترل شهر را به
دست گرفتند ،والی غزنی را با احترام تا نزدیکی
های کابل اسکورت کردند .در «کندز» هم سه
هزار نیروی نظامی تا بن دندان مسلح ،بدون هیچ
فشاری ،فرودگاه این شهر را با تمام تسلیحات و
تجهیزات نظامی آن به طالبان تحویل دادند .همه
این موارد در کنار این مسئله مهم که فرماندهان
میدانی دایــم از دستور مرکز بــرای خــودداری
از جنگ یا تعلل نیروی هوایی و فرماندهی کل
نیروهای دفاعی از پشتیبانی رزمندگان در جبهه
های جنگ شکایت داشتند ،دلیل آن مدعاست.
 .۴شرایط اکنون به شکلی شده که گمان میرود
مسابقه ای میان مقامات رسمی محلی دولت
افغانستان در استان های مختلف ،بر سر تحویل
دادن مناطق تحت حاکمیت دولت و تجهیزات
گسترده نظامی به طالبان آغــاز شــده و قطعا
چنین رونــدی ،خیلی عجیب و بهت آور است.
چنین وضعیت بهت آور و پارادوکسیکالی که در
آن ،حکومتی به دست خود ،امکانات و جغرافیای
خود را به دشمن واگذار کند ،البته در افغانستان،
چندان عجیب نیست ،چرا که می دانیم دولت
افغانستان ،یک دولــت مستقل نیست تا خود

شماره بعدی روزنامه خراسان  30مرداد منتشر می شود
شماره بعدی روزنامه خراسان روز شنبه
 30مــرداد منتشر می شــود .روزنامه
خــراســان در روزهـــای دوشنبه و سه
شنبه به دلیل تصمیم ستاد کرونا برای
تعطیلی سراسری منتشر نمی شود.
همچنین روزهـــای چهارشنبه و پنج
شنبه نیز مصادف با تاسوعا و عاشورای

یک شنبه  24مرداد ۱۴۰۰
 6محرم .1443شماره 20731

حسینی است .بنابراین شماره بعدی
روزنامه روز شنبه منتشر می شود البته
به دلیل محدودیت تــردد بین استانی
نسخه شنبه روزنــامــه صرفا در مشهد
توزیع میشود و مخاطبان گرامی در
شهرستان ها میتوانند روزنامه را روی
سایتیااپلیکیشنروزنامهمطالعهکنند.

برای حفظ و بقا یا قوام خود تصمیم بگیرد .دولت
افغانستان و شخص اشــرف غنی نشان داده
که دقیقا آن چیزی را انجام میدهد که آمریکا
خواسته باشد.
 .۵این کارشناسان معتقدند ،منافع آمریکا در
این است که طالبان را بر جغرافیای افغانستان
مسلط کند .در چنین وضعیتی که اراده آمریکا
بر تقویت طالبان قــرار گرفته ،دولــت بی اراده
افغانستان،موظفاستتاطبقطرحآمریکا،زمینه
حضور طالبان را در مناطقی که احتمال می رود
با مخالفت های گسترده مردمی در برابر طالبان
مواجهشود،فراهمکند.بنابراینموضوعاستعفای
غنی که عده ای انتظار آن را میکشیدند ،با در نظر
داشتن واقعیت های میدانی ،حتما منتفی است
(چنان که این گونه نیز شد).
اســتــعــفــای آقــــای غــنــی بــه ایـــن مــعــنــی اســت
کــه خــود از ق ــدرت کــنــار ب ــرود و مــیــدان بــرای
رقبای او بــاز شــود تا به جــای او ،چانه زنــی بر
ســر سهم گــیــری در قـــدرت را انــجــام دهند.
از طرفی ،استعفای او در این زمان ،بلخ را به عنوان
مرکز ثقل مناطق شمالی افغانستان ،خارج از
کنترل طالبان نگاه خواهد داشت و چنین چیزی
مطلوب آمریکا نیست.
بااینحساب،استعفایغنیتازمانیکهمخالفان
او کامال از قدرت بیفتند (تا خود او آرامش پیدا
کند) و شمال افغانستان کامال در اختیار طالبان
قرار بگیرد (تا سناریوی آمریکا دچار سکته نشود)
احتماال منتفی خواهد بود.
 .۶شمال و مرکز افغانستان ،مناطقی هستند که
در دهه  ،70هسته اصلی مقاومت ضد طالبان
بودند و مردم این مناطق ،آمادگی ذهنی و روانی
پذیرش امارت طالبان را ندارند .بنابراین در طرح
آمریکا،برایتسلططالبانبرافغانستان،ضروری
بود که پیش از شکل گیری جریان مقاومت علیه
طالبان ،هسته های چنین جریانی از عمل باز
بماند و به همین دلیل ،تصرف شمال افغانستان
توسط طالبان ،نسبت به والیات جنوبی اولویت

پیدا کرد.
 .۷چهره های سیاسی و نظامی ضد طالبان ،اگر
تصمیم بگیرند که سد راه طالبان شوند ،ممکن
است با حذف فیزیکی مواجه شوند .مسمومیت
مشکوک مارشال دوستم و فرزندش و حمله
پهپادی به منزل عطامحمد نور در ماه گذشته و
نیز حمله نیروی هوایی افغانستان به یک فرمانده
مهم مقاومت مردمی (فرمانده علی سرور که برای
کمک به مدافعان شهر شبرغان به آن جا رفته بود)
در مسیر بازگشت به مزار شریف در روز گذشته،
موید این مدعاست.
 .۸اسماعیل خان به روشنی دریافت که مسلط
کردن طالبان بر افغانستان ،طرحی آمریکایی
است و بخشی از دولت افغانستان هم در اجرای
آن با طالبان و آمریکا همکاری خواهد کرد.
بنابراین اگــر او بخواهد در ایــن مسیر چالش
ایجاد کند ،حتما از میان برداشته خواهد شد.
اسماعیل خان ترجیح داد زنده بماند .اما عطا
محمد نــور و مــارشــال دوستم و امـــرا ...صالح
که تا کنون سخن از مقاومت در برابر طالبان
میزنند ،معلوم نیست چه تدبیری برای در امان
ماندن از خطر فوق اندیشیده اند .شاید آن ها هم
همان مسیری را بروند که اسماعیل خان رفت.
همان طور که شامگاه روز گذشته شاهد سقوط
مزارشریف هم بودیم.
 .۹معادله حمایت صریح و ضمنی آمریکا از
طالبان و طرحی که بــرای آینده افغانستان با
حضور طالبان چیده است و نفوذی که در بدنه این
گروه برای جلو بردن طرح خود دارد ،پیام های
صریحی برای همسایگان افغانستان و دشمنان
آمریکا دارد .واضح است که باید با چشم های
باز تحوالت کالن و حتی جزئیاتی مانند ادعای
همراهی نیروهای جیش الظلم با طالبان در
تصرف شهر زرنج مرکز استان نیمروز را رصد
کرد و درباره هر گونه اعتماد کردن یا نکردن به
این گروه هوشیار بود .یقینا در روزهای آینده نیمه
پنهان معادالت ،روشن تر خواهد شد.

حجت االسالم مروی:آستان قدس نیازهای فوری بیمارستانهای مشهد را تأمین خواهد کرد
تولیت آستان قدس با بیان این که آستان قدس به میزان
توان،نیازهایفوریبیمارستانهایمشهدراتأمینخواهد
کرد ،افزود :از ابتدای آغاز کرونا این آستان مقدس حدود
 400میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان اختصاص
داده است .حجت االسالم مروی با بیان این که بی تفاوتی
به نیازهای مردم در قضیه کرونا عذاب الهی را به دنبال
خواهد داشت ،اظهار کرد :رهبری معظم انقالب همواره

در خصوص توجه به نیازمندان و احسان پذیران تأکید
داشته و دارند ،بنابراین آستان قدس با تمام توان و امکانات
سعی میکند برای رفع مشکالت مردم در کنار کادر درمان
باشد .وی ادامه داد :برای کمک به خرید تجهیزات مورد نیاز
بیمارستانها دستور تعطیلی مهمانسرا را صادر کردم زیرا
توزیع غذای حضرتی و بستههای تبرکی واجب نیست اما
حفظ جان مردم واجب است.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••در کشورهای پیشرفته اگر کسی در انجام
مسئولیت خــود تخطی کند ،بررسی می
کنند و طــرف مقصر بازخواست می شود
ولی در کشور ما این گونه نیست .چرا درباره
عوامل افزایش تعداد قربانیان کرونا در
مشهد و دیگر شهرها بررسی نمی شود؟
•• مسابقات فوتبال خارجی را می بینیم
که همه مــردم شان کنار همدیگر نشسته
اند و خوشحال و سرزنده دارند تفریح می
کنند .آن وقت ما این جا هنوز رنگ واکسن
را ندیده ایــم و بیشترین تعداد فوتی ها و
مبتالیان جهان را داریم .شرم تان باد آقایان
مسئوالن!
••جایی زندگی می کنیم که دارن همه چیز
رو خیلی آروم و بی سرو صدا برامون عادی
می کنن .گرانی اقالم و اجناس به صورت
روزانه ،قطع برق روزی دوساعت و سوختن
وسایل برقی منزل و تحمیل هزینه های
گزاف تعمیرآن ها ،منع تردد شبانه و جریمه
های نجومی که هیچ تاثیری در کاهش شیوع
کرونا نداشته و نخواهد داشت .صف های
طویل مرغ ،روغن ،نان و ...این بار هم مرگ
انسان ها رو می خوان برامون عادی کنن.
••اگه فردا بگن پای مرغ برای کرونا خوبه
مافیا پیدا می شه! موز هم خیلی شاخ و شانه
می کشید اما هویج ازش جلو زد! واقعا این ها
قابل مقایسه بودند؟ جل الخالق!
•• مگر می شود مسئوالن وضعیت مشهد را
نبینند؟ مگر ممکن است زوار داخل حرم
امام رضا(ع) را نبینند؟ مگر می شود متوجه
شلوغی هیئت ها و چــادرهــای عــزاداری
نــبــاشــنــد؟ چ ــرا جــلــوی ای ــن تجمع هــا را
نمیگیرید؟ روزی  500خانواده داغدار
میشوند .چرا متوجه نیستید؟
••مشهد دارد می میرد! مسئوالن الاقل شما
از خواب مرگ بیدار شوید!
••کارهای خنده دار روزگار رو بشنوید :بلیت
قطار قراضه مشهد به تبریز نفری  450هزار
تومانه .شاهکارهای مجلس و دولت همین
است .ما به جوک و خنده احتیاج نداریم.

پیامك2000999 :

••احتماال آقای نمکی به مشهد آمد برای
تماشای اجساد و بعد هم برگشت به تهران!
چون با حضور او باز هم کاری انجام نشد
و مــردم همچنان در حــال مــرگ هستند.
بیمارستان ها جا ندارند ،دارو همچنان
نیست و اکسیژن هم همچنان به سختی
پیدا می شود!
••بعضی ها چرا فقط از هیئت ها ایراد می
گیرند؟ آیا بازار ،رستوران ها و خیابان های
شلوغ را نمی بینند؟ بعضی هیئت ها مثل
بعضی از کسبه ،پروتکل های بهداشتی را
رعایت نمی کنند که باید با آن ها برخورد
شود ولی انصاف هم چیز خوبی است.
•• لطفا سالم ما را به آقای شریعتمداری (مدیر
روزی نامه کیهان) برسانید و به او بگویید جز
انتقاد کردن هنر دیگری هم دارد؟
•• مشهد از خــطــرنــاک تــریــن شهرهای
کرونایی جهان شــده .چــرا ده ها پــرواز از
کشورهای جهان روزانه درمشهد به زمین
می نشیند؟ چــرا صحن هــای حــرم مطهر
باز است؟ چرا با آن ها که شیوه نامه های
کرونا را رعایت نمیکنند برخورد شدید
نمی شود؟
••وقتی دیدم آقای رئیسی شخصا رفته میان
مردمی که دربه در دنبال دارو بودند ،یاد
آقای روحانی افتادم که میگفت من وقتی با
ماشین می روم بیرون ،از داخل ماشین مردم
رو بررسی می کنم!
••آیا نباید به صورت ویژه و اضطراری بررسی
صالحیت وزیــر پیشنهادی بهداشت در
مجلس همین امروز انجام شود تا او عهده
دار مسئولیت سنگین بهداشت و درمان
شود و این موضوع را به روز های آینده موکول
نکنیم؟ شرایط خیلی حساس است.
•• بازدید سرزده رئیس جمهور جدید جناب
دکتر رئیسی از داروخانه های پر مراجعه
کرونا در تهران و سخن گفتن با مردم ،جای
تقدیر وتشکر دارد .تا کنون سابقه نداشته
چنین کارهایی .کــاش ادامــه پیدا کنه و
وزیران هم یاد بگیرن در چهار سال آینده.

